
A Prayer Before Cancer Treatment 
  
I hereby am prepared and ready to fulfill the positive commandment of, 
“and you shall live by them,” and “and you should guard over your souls 
well”. May it be Your will before You, Hashem my G-d and the G-d of my 
forefathers, the G-d of Avraham, G-d of Yitzchak, and G-d of Yaakov, that 
You should stand with me in my test, as you stood with them in their tests. 
Strengthen me and empower me to stand with a strong body through this 
treatment and all my treatments. Protect all my limbs and sinews that there 
should be no damage to them from the treatment. And grant the medicines 
that I am taking success to remove any tumor or illness from me, and to 
heal the body, now and for all my life. Protect me from any side effects, that 
I do not suffer from nausea, not weakness, not confusion, or any other 
problem. Grant me to accept everything with complete love and to elevate 
all the holy and pure sparks that are found in this place.  
 
May the words of my mouth and the thoughts of my heart find favor before 
You, Hashem, my Rock and my Redeemer. 
 
 

כימותרפיה  טיפול התחלת לפני תפילה  
 

מאד ״ונשמרתם ושל בהם״ ״וחי של עשה מצוות  לקיים ומזומן מוכן הרני  
אלוקי ,אברהם אלוקי ,אבותינו ואלוקי אלוקינו ה׳ מלפניך רצון יהי .לנפשותיכם״  

בנסיונות  עמהם שעמד כמו שלי בנסיון עמי שיעמוד ,יעקב ואלוקי ,יצחק  
הטיפולים וכל הזה הטיפול במשך חזק בגוף לעמוד ותאמצני תחזקני .שלהם  

ותן .מהטיפול להם נזק שום יהיה  שלא וגדי אברי כל את  תשמור .שלי  
ומחלה  גוש כל ממני להסיר להצליח לוקח  שאני לתרופות   

אסבול שלא ,לוואי תופעות  מכל תשמרני .חיי ולכל עכשיו ,הגוף את  ולרפא  
תאחר  בעיה שום או ,בילבול לא ,חולשה לא ,תחבולות  משום  

םהקדושי הניצוצות  כל את  ולהעלות  מלאה  באהבה הכל  את  לקבל לי תן  
צורי ה׳ ,לפניך לבי והגיון פי אמרי לרצון יהיו הזה במקום הנמצאים והטהורים  

יוגואל  
 

 
 
Composed by Chani Ozarowski Newman in merit of a Refuah Shelaima for  
Yosef Refael ben Yehudit. 


